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PLANO DE COMUNICAÇÃO DOS COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

INTRODUÇÃO: 

O presente Plano de Comunicação tem como finalidade apontar as estratégias de 

divulgação e disseminação das ações dos Comitês de Bacia Hidrográfica do Rio Rio 

Grande do Norte, no período de 2018 a 2021, visando uma maior interação e 

participação dos membros e da sociedade no processo de gestão de recursos hídricos 

junto as ações do comitê, conforme preconiza a Política Estadual de Recursos Hídricos. 

As ações realizadas e planejadas pelos colegiados estarão contempladas no presente 

plano, no que se refere à comunicação de suas atividades, envolvendo o maior número 

possível de instrumentos de comunicação e de mídias sociais de forma integrada e 

processual, a fim de tornar pública a atividade dos colegiados. 

O desenvolvimento das ações aqui previstas será de responsabilidade direta de uma 

equipe técnica no qual será contratada  com o objetivo de executar as ações deste plano 

de comunicação, com anuência dos comitês de Bacia Hidrográfica e sob a orientação da 

equipe técnica da Secretaria Executiva dos Comitês. 

 

 OBJETIVOS: 

O objetivo do Plano de Comunicação é dar visibilidade às ações desenvolvidas pelos 

Comitês, planejando, coordenando e divulgando notícias de interesse e demais assuntos 

relacionados às atividades do mesmo. 

Além disso, atuar como instrumento de divulgação das atividades dos colegiados, o 

plano de comunicação subsidiará a Diretoria do Comitê e os demais membros dos 

colegiados na busca por informações a respeito do comitê. 

 

 

  



 
 
 
 

AÇÕES DO PLANO DE COMUNICAÇÃO 

1) Divulgar noticias e avisos de interesse aos membros do CBH Apodi-Mossoró, 

Ceará-Mirim e Pitimbu, incentivando a participação dos membros, bem como da 

sociedade interessada na gestão de recursos hídricos; 

Estratégia:  

a) Criar uma lista de contato com os e-mails e telefones dos membros do 

CBH Apodi-Mossoró, Ceará-Mirim e Pitimbu, bem como com os e-mails e 

contatos dos participantes das reuniões do comitê; 

b) Veicular as informações, notícias e eventos relacionados a gestão de 

recursos hídricos que acontecem na Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-

Mossoró, Ceará-Mirim e Pitimbu; 

c) Elaborar e veicular notícias, avisos e outras informações relacionadas ao 

Comitê, através de e‐mail, contatos telefônicos, sítio eletrônico e das redes 

sociais, whatsap entre outras estratégias de comunicação; 

d) Sempre que oportuno divulgar as ações das instituições membro do 

colegiado, com o objetivo de oportunizar a participação dos demais 

membros e da sociedade da bacia interessada; 

2) Divulgar o calendário de reuniões Ordinárias, Extraordinárias do CBH Apodi-

Mossoró, Ceará-Mirim e Pitimbu; 

Estratégia:  

a) Divulgar amplamente, nos variados instrumentos de comunicação, a 

realização das reuniões ordinárias e extraordinárias do CBH Apodi-

Mossoró, Ceará-Mirim e Pitimbu, conforme a convocação para as mesmas, 

utilizando-se da lista de contatos dos membros e dos participantes das 

reuniões, veiculando nos mais variados meios de comunicação; 

b) Elaborar spots de Rádios para divulgação das reuniões nos municípios 

anfitriões; 

c)Elaborar relesse para publicação em Jornais, Blogs, Portais de Notícias e 

formadores de opinião; 



 
 
 
 

3) Incentivar a participação dos membros em eventos na Bacia Hidrográfica do 

Rio Apodi-Mossoró, Ceará-Mirim e Pitimbu de interesse ao membros dos 

colegiados; 

Estratégia:  

a) Mobilizar o público alvo do CBH Apodi-Mossoró, Ceará-Mirim e 

Pitimbu para participação ativa nas atividades desenvolvidas pelo Comitê. 

b) Compartilhando na mídia social do CBH Apodi-Mossoró, Ceará-Mirim e 

Pitimbu, sendo: Facebook, os eventos e atividades de interesse para os 

membros e sociedade interessada na bacia. 

4) Divulgar assuntos de interesse e ações do CBH Apodi-Mossoró, Ceará-Mirim e 

Pitimbu, nas Bacia Hidrográficas do Rio Apodi-Mossoró, Ceará-Mirim e Pitimbu 

ou fora dela; 

Estratégias: 

a) Elaborar e encaminhar releases para os meios de comunicação em geral; 

b) Buscar espaços espontâneos em jornais impressos, programas de rádio, 

internet, mídias sociais, grupos de whatsap e demais mídias; 

c) Sensibilizar profissionais da comunicação e formadores de opinião sobre 

a importância das ações realizadas pelo Comitê, com o intuito de promover 

a informação e mobilização do público‐alvo do CBH Apodi-Mossoró, 

Ceará-Mirim e Pitimbu. 

d) Mobilizar Imprensa e formadores de opinião; parceiros estaduais 

(gestores de recursos hídricos) e municipais; autoridades e usuários 

envolvidos no processo de gestão de recursos hídricos; acadêmicos; 

parceiros internacionais e ONGs. 

 

 

 

 



 
 
 
 

5) Boletim Eletrônico Semestral das atividades do CBH Apodi-Mossoró, Ceará-

Mirim e Pitimbu; 

Estratégias:  

a) Elaborar um boletim eletrônico de uma lauda, ao menos, com informes e 

com as ações realizadas pelo CBH Apodi-Mossoró, Ceará-Mirim e Pitimbu. 

b) O conteúdo do Boletim versará a respeito das ações, eventos, participação 

dos CBH’s em eventos, divulgação das deliberações e/ou moções 

elaboradas e aprovadas pelo CBH; 

c) Divulgar o boletim eletrônico na página do CBH Apodi-Mossoró, Ceará-

Mirim e Pitimbu e demais meios de comunicação;  

 

6) Manter e dar encaminhamento às demandas recebidas via endereço eletrônico 

institucional do CBH Apodi-Mossoró, Ceará-Mirim e Pitimbu; 

Estratégias: 

a) Registrar nome do veículo, do jornalista, telefone e a data do contato; 

b) Informar que área de comunicação do CBH Apodi-Mossoró, Ceará-

Mirim e Pitimbu entrará em contato em seguida; 

c) Encaminhar a solicitação à área de comunicação do CBH Apodi-

Mossoró, Ceará-Mirim e Pitimbu, através dos e‐mail: 

cbhriopitimbu@gmail.com, cbhdoriocearamirim@gmail.com, 

cbhdorioapodimossoro@gmail.com,  ou endereço eletrônico disponibilizado 

pelo CBH; 

7) Manter, organizar, atualizar e reformular, quando couber, o sítio eletrônico do 

CBH Apodi-Mossoró. 

Estratégias: 

a) Reformular o layout do site do CBH Apodi-Mossoró, Ceará-Mirim e 

Pitimbu e mantê‐lo atualizado. 

mailto:cbhriopitimbu@gmail.com
mailto:cbhdoriocearamirim@gmail.com
mailto:cbhdorioapodimossoro@gmail.com


 
 
 
 

b) Atualizar o site do CBH Apodi-Mossoró, Ceará-Mirim e Pitimbu com as 

atas e lista de presença das reuniões; 

c) Divulgar no site do CBH Apodi-Mossoró, Ceará-Mirim e Pitimbu as 

ofertas de capacitação aos membros do CBH e a sociedade interessada em 

recursos hídricos; 

d) Divulgação dos trabalhos técnicos realizados na Bacia Hidrográfica do 

Rio Apodi-Mossoró, Ceará-Mirim e Pitimbu e com relação a Gestão de 

Recursos Hídricos. 

8) Produção de material didático 

Estratégia:  

a) Elaboração de Mapa da Bacia para fins didáticos, institucionais e de 

divulgação do Comitê de Bacia Hidrográfica; 

 

METODOLOGIA 

A metodologia do Plano de Comunicação será baseada na utilização dos instrumentos e 

canais de comunicação convencionais e nas novas mídias eletrônicas, entre eles: e-

mails, site do CBH Apodi-Mossoró, Ceará-Mirim e Pitimbu, Grupo de Whatsap do 

CBH Apodi-Mossoró, Ceará-Mirim e Pitimbu, Rádios, Blogs, SMS. O meio de 

comunicação utilizado, dependerá da estratégia de divulgação da ação. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Difundir as ações do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró, Ceará-

Mirim e Pitimbu, no âmbito das suas respectivas bacias hidrográficas. Tendo como 

finalidade apresentar as ações realizadas pelo comitê conforme seu plano de trabalho; 

Produzir e manter atualizada a lista de contato dos membros o dos participes das 

reuniões do colegiado, se fazendo utilizar destes contatos para a divulgação das 



 
 
 
 

atividades do colegiado, bem como promovendo a participação dos mesmos nas 

atividades do comitê; 

‐ Criar e atualizar banco de dados com textos, imagens e fotos relacionados à atuação do 

CBH Apodi-Mossoró, Ceará-Mirim e Pitimbu. 

‐ Relacionar eventos para disponibilização na página oficial do Comitê, na internet. 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

‐ A instituição/empresa encarregada de executar o Plano de Comunicação do Comitê 

deverá apresentar relatório bimestral de atividades, bem como um plano de trabalho 

para a execução das atividades; 

‐ O acompanhamento da execução do Plano de Comunicação será realizado pela 

Diretoria dos CBH’s com o apoio da Secretaria Executiva do CBH. 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO 

 

 

A vigência dos serviços do plano de comunicação a serem implementados pela empresa 

a ser contratada, será de um ano, podendo ser prorrogável por igual período e até a 

vigência do convenio com o PROCOMITÊ/ANA . 

 

Estratégias Itens Quant. 

Valor 

Unitário 

R$ 

Total 

(R$) 

Criação do site dos CBH’s Apodi-

Mossoró, Pitimbu e Ceará-Mirim 
Site 1 3.500,00 3.500,00 

Inserção das informações no site 

conforme as Ações o Plano 

Manutenção e inserção das 

informações no site 
1 3.500,00 3.500,00 

Produção de Material Didático 
Mapa das Bacias 

Hidrográficas em folha A1 
300 13,33 4.000,00 

Total 11.000,00 


